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مقدمھ       

 
 ی بزرگشھرھاء شھرسازیدررانت حاد شدن وھای سوداگر سرمایھگونھ سلطھ بختک      

ده شبھ ان اشاره بارھاتوجھ بوده ومورد سایت ینھمواره درا -کالنشھرھاوبویژه تھراندر -کشور

این  چنین بحثیدرواقع کوشش مجدد بھ دامن زدن بھ  ویا. اما علت طرح دوباره این پدیده  است

 شكل " :وگفتھ اندمطرح نموده  ھم انراکشوروشھرسازی  مسکنامورمسئولین  ،این روزھا بود کھ :

     دنیای اقتصاد  1395اردیبھشت  11شنبھ,  ".  داریم شھرسازي در حاد رانت را

 کنونی کھ معضالت،  یئاھروی وجود چنین پدیده کمتر ھمانگونھ کھ اغلب شاھدیم ، مسئولین     

 جدید احداث شھرھای بھ تصمیم : ازانجملھ .، باصراحت تاکید داشتھ اند تشدید نموده شھری را  

شدن  برعلت دمزی یا . شدب انھا اغلموجب روی دست ماندن ، کھ عمال" ازکالنشھرھا »دور«

ت بسیاری ، تاکنون مشکالکھ  یدیگرتصمیمات مشابھ وسیاستگزاریھای شھریء چند دھھ گذشتھ 

 ھرسازیش درحادشدن رانت  -یئاھگسترش چنین پدیده تاکید بر بفرض چون ؟چرا !بباراورده اند 

گزاری یاستبست رسیدن س بُن بھبر تاکیدیبنوعی ، بھرحال  -افزایش سریع حاشیھ نشینی ویا  

را  شھرھاوجود چنین پدیده ای دربر اکید صریحاین تبنابر!؟  ستھنیز ، جاری ھایوبرنامھ ریزی

ی بھ گاموکننده ان بیان  صداقت ،سوی دیگراین مشکل واز افزونروز اھمیت ازیک سو،  باید



 از ای ن پدیدهنیپی تاکید بروجود چدرتوضیحاتی کھ در ،اما باھمھ اینھا .اورد پیش بھ حساب

دیده پ بوجود امدنموثردر ازیک سو،علل واقعیءاغلب  متاسفانھ،  میشود ارائھمسئولین  سوی

ن بطورروش،  امدهاغلب سیاست گزاریھای بھ اجرا در مزید برعلت شدن ،ازسوی دیگرومذکور

سلط ت بدون شک باید پذیرفت باوجود این استکھ :مسلم است انچھ  ، بھرحال  . یگرددنممطرح 

ن وھمچنی شدن ان ،ازمھارقبل  ، اینکھ یاو ، شھری یساخت وسازھااین پدیده برگونھ بختک 

 ، ھریسیاست گزاریھای جاری دربخش شء ھای پایھگیریدید نظراساسی دربرنامھ ریزی وھدفتج

 در ،یگشایش و بھبودھرگونھ انتظار،  شدن رانت فراھم میاورد شرایط را برای حادناخواستھ کھ 

 انتظار بی "عمال مسئولین ، خوشبینانھ رقم قولھاییلعتعدیل معضالت پیش رو  یا دستکمرفع و

 نتیجھ ای خواھد بود!؟   

مطرح  مطالب زیادی ل گیری این پدیدهھرچند تا کنون دررابطھ باچگونگی شکبنابراین ،      

 ان ناشناختھ یا وابعاداجھت روشن شدن زوبازھم این بحث را  ھا ضروری استشده ، باھمھ این

 پیش زوان بیش ابت این مطالب ءارجمند گانخوانندراھنمائی و نقد ، کمک با کھ . باشددھیم  ادامھ

    نمود .شناسائی  اشناختھ ھای انر نا

   

ماتشدید رانت در شھرسازی علل        

ر شھرسازی میتواند درھمھ شھرھای جھان وجود داشتھ باشد . اما چگونگی ان درانت در      

ھ ای عام ن نیزمبتنی برنسخا مقابلھ باه را ، اینصورتدر یست .ھمھ جوامع بھ ھیچ وجھ یکسان ن

بیک  ھای جھانبرای ھمھ ء شھرانرا رفع ویا دستکم تعدیل راه کار ، یعنی نمیتواننخواھد بود . 

ی بخش شھر وضع موجود» معلول«درکشورما انچھ  ،ن انمیتوھمینطور. صورت پیشنھاد نمود 

، ضعف  لفھای مختبیعدالتی ، بی برنامھ بودن ، نبود ضوابط کافی،  عدم شفافیت ، مانند : است

 -یشترب سپس شفاف سازی واعمال ضوابط.  دانستچنین وضعیتی  »علت«وامثالھم را  مدیریت

مگرما فرضا" ؟ چونچرا . ودرا راه چاره ان معرفی نم - ع مصوبات دستوری اانو درقالب انھم



 دیگر معنیبھ  ؟باشفافیت کامل ورعایت ھمھ ضوابط مواجھ ایم ، انچنان کھ باید ،ندرسایرامورما

 ،روجود ھمھ کاستی ھای فوق الذک ، باسایر امورباید ھمواره این واقعیت را درنظرداشت کھ در 

 !ستیمقابل مشاھده است ، مواجھ نی شھریدرابطھ بامعضالت  بابحران وحادشدن مسئلھ انچنان کھ

 گذشتھ از  ندبفرض ھمطرازبا بحران مسکن نیست، ولی چند بسیارندھا درسایرامورھریعنی کاستی

» طفق«این، رفع عوارضی ھمچون فقدان شفافیت ویاعدم رعایت کامل ضوابط درھرجامعھ ای 

مربوط بھ درھمھ امور  -درزمینھ شھرسازی مشارکت جامعھ شھری  - از طریق مشارکت مردم

مھ جانبھ مشارکت ھ بدون ، بنابراین، باید پذیرفتھد داشت . اخو امکان تحققسیاست گزاریھا ، 

بجائی نخواھیم برد . این دورزدن ھا نھ تنھا  هواقعا"راانھا با دورزدن مداوم ودرعمل شھروندان 

ت .س ھا دستگاه اجرائی نیست ، بلکھ  نقطھ ضعف ودرعمل علت اکثر ناکارامدی قوت نقطھ  

 ءمورد اینگونھ معضالتدر بین المللی کھارم : درسمینارابیاد داین رابطھ خاطره ای ردر      

 صد میگفت : " . . . اگر روزی ، سخنران صاحب نظری تشکیل شده بودد ژانیروریودر شھری

ابطھ بعلت نبود طرح ، برنامھ ، ضاساسا"،  پیش روشھری  کھ وجود معضالت ،نمائیم تکراربار

علت  عمده ترینچون، ". .  !کم گفتھ ایم بازھم واقعا"نامھ ھای محدود کننده نیست ،  تصویب و

 تغییرو ساختاری تاریخیروند  وسیاسی بویژه  واجتماعی  ، اقتصادی یتوضعچگونگی  ان بھ

. وط میگرددمرب ھرجامعھ تحوالت  

 با درارتباط اماگروه علل متفاوت ، سھ کلی ناشی ازت بطوراین معضالدرمورد کشورما       

. ندیکدیگر  

 اوضعیت عقب مانده ویناشی ازمعضالت مذکوردربخش شھری جامعھ ،  ، ستنخدرمرتبھ      

یعنی ست. فضائی ا - فیزیکی و سیاسی ،اجتماعی  ،اقتصادیابعاد در کشور، بودنحال توسعھ در

 از ، هوردآبوجود ما شھری وشھرسازی اوضاعدر را واقب ومعضالتی کھ چنین وضعیتیھمھ ع

رسوده ، سترش بافتھای ف، گ شھری ، طرد نشینی جدا ، شدن جامعھ شھریتشدید قطبی انجملھ : 

ینی گسترش وسیع حاشیھ نشبالخره و شھرصدھزاری واحدھای مسکونی خالی در افزایش چند



 بفرضکھ میان این معضالت وانھم بگونھ ای . میتوان نام برد ،راعارضھ ھای شھری وسایر

 ،فوق  کاستی ھای ساختاریعوارض وایریابحران مسکن وسوی سازشھردر رانتحادشدن 

 دیگرموجب تشدید یک، نھایتا"با تاثیرمتقابل ،  رد کھشکل میگی ، علیت دوری ای ، عملدر

د مورسوی دیگراز را سازیشھردر ازیکسو وحادشدن رانترا این معضالت  ء. اگرھمھ میگردند

جوامع ء شھرنشینیھ شده وشناختمحرزویژگیھای این معضالت از گفت : میتوان،  دھیمتوجھ قرار

وسعھ تگذرازمرحلھ » ذاتی« ی کھعوارض .ھستند، درحال توسعھ توسعھ نیافتھ ویا، پیرامونی

اجتماعی  ،ادیانکشاف اقتصاد مبتنی بربازاردریک وضعیت اقتص مرحلھر، دیگ بمعنینیافتگی و

 بفرض انرا بایدونمی ننمیتوا ، ازاین جھت بنابراین !میباشد ویا پیرامونی  وسیاسی توسعھ نیافتھ  

 چرا ؟ .خواھد بودبغایت مھم  ای مسئلھ، ندانستن ان  مامختص  .ما دانست کشور» مختص«

 مانھری مورد جامعھ شدرچنین معضالتی قبل ازھرنتیجھ گیری دررابطھ با بررسی وتبیین چون 

ویژگیھای  اذلح ، ھای پایھتا درتحلیلنظرداشتھ باشیم رجھان پیرامونی دازانرابعنوان جزئی  ، باید

    .نمانندازنظردور ، دراین بخش جوامع پیرامونی ءجریانروندھای در ساختاری

و  یسازشھردررانت تشدید با بعضا"نیز -توسعھ یافتھ ھا  -داری مرکزی  کشورھای سرمایھ     

ن یادر امونیولی میان این جوامع وجوامع پیر .بوده اند مواجھاخیر درسالھایبویژه  - ان عواقب

بھ سرمایھ ھای سوداگرکشورھای مرکزی ورود وسیع در زمین تا اسمان است !زمینھ تفاوت از

درسالھای رکود طوالنی  ایجاد رونق اقتصادی ،باھدف  -ساخت وسازھای شھری  –این بخش 

 نھایت موجبدراغلب این افزایش  . زان قابل مالحظھ ای افزایش یافتبمی  80و70دھھ ھای 

کھ انھم .  شدامریکای شمالی در 2008 ناشی ازحباب مسکن ھمانند بحران ، ی اقتصاد ھایبحران

برجای  ، نیبرکشورھای پیراموبیشتربصورت تحمیل فشاراقتصادی ،  یمضاعفتاثیر نھایتا"

 دھھجوامع مرکزی دردرگسترش رانت عالوه بران باید این مھم را درنظر داشت : . گذاشت 

مبتنی ھ کسیاستی  . جھانی بود اقتصاددرالی نئولیبر است ھایاعمال سیناشی ازعمدتا" ھای اخیر

 شھرھادرساخت وساز عرصھوارد نمودن سرمایھ ھا بھ فراھم اوردن شرایط الزم ، برای بر



سرمایھ  تا -سرمایھ گزاری درساخت وسازھای شھری  –درواقع ایجاد عرصھ جدیدی  .گردید 

 زباحذف بسیاری ا درعمل مکھ انھ .ی شوند درامده وموجب رونق اقتصاد ھا بتوانند بھ گردش

دید تشعالوه بر ، این زمینھدرھا  اما توسعھ نیافتھ  شد !امکان پذیرشھروندان اجتماعی  حقوق

با  ،فزونی یافت  سده گذشتھ 70 دھھ اواخرکھ از ینئولیبرالھای اعمال سیاستناشی از  مشکالت

.  ده اندبو معضالت ساختاری توسعھ نیافتگی ھم دست بگریبان  

یھا کھ : عالوه براین ویژگخواھیم یافت ھای ساختاری ، دراین تفاوت توجھ بھبا  :گروه دوم      

مضاعف  جستجوی عللبازھم در میباید ،است قابل طرح  ھا بصورت وجوه مشترک توسعھ نیافتھ

 در ءثناھم بصورت یک است نیافتھ ھامیان توسعھ حتی دررا کھ وضعیت ماعللی  . دیگری بود

ماید  مینھم متمایزجوامع توسعھ نیافتھ  بسیاریاز حتیرا کھ ما این علتھایک گروه از ،اورده 

 الھااین سدرکشور چون اقتصاد .کشوراست وسیاسی وضع موجود اقتصادیاز ناشی ، الحبھر

   !نداشتھ استوتثبیت شده ای  مشخصسمت وسوی نسبتا" باروشن و وضعیت

ھا یزیبھ سیاست گزاری وبرنامھ ر ، کھ ھستند یدیگرمھم وبسیارعللل مضاعف  :گروه سوم     

ھا یت گزارھدفھای سیاسدررایج شده برداشتھای یا درواقع تاثیر - ھابویژه ھدف گیریھای پایھ ان - 

  .دانست تھگفپیشل ساختاری بعنوان مزید برعلدرعمل باید انچھ  مربوط میگردند. ، بخش ایندر

کھ ھا بجای این وزیقول امرھ ب کھی دھھ ھای اخیر ھابرنامھ ریزیو سیاستگزاریناشی از عللی

زید رت مخود بصو ، باشند حل مشکالته رابخشی از، ی مذکورگزاری وبرنامھ ریزی ھاسیاست

 رایشھایگبا گزاریھا سیاستاین کھ  مشخصا"بھ این علتانھم  !شده اند جزئی ازمشکالت  برعلت

 مذکورقابل ت .ندھ اگرفتقرار »تقابل«درتوسعھ کشورلھ ازمرح این ءجمعیتی -اقتصادی واجتماعی 

 اطمینان اتاجائی کھ ب ،ھری شدهبخش ش ھایگزاری وبرنامھ ریزیسیاست شدن مزید برعلت موجب

،  کھمسئلھ ای .تبوده اس دخیل ما شدن رانت درشھرسازی حاددرزیادی بھ میزان  : میتوان گفت 

  داشتھ اند!؟ن بھ ان چندانیتوجھ تاکنون کارشناسان ناظردستگاه اجرائی وحتی بسیاری از متاسفانھ



 لباغ کھ رند ،یپی میگ را یھای مورد بحث اھدافسیاست گزاری: سئلھ عمده این استکھ م     

ھ پردازی ھای نظریخصلت یابیھمراه با براساس پژوھشھای مستمریعنی ! بوده»توھم« مبتنی بر

وارداتی وھای بیشربگونھ غیرقابل انعطافی ازالگ د!نساختاری وضع موجود نمیباش شده ویژگیھای

ھ باید ، بدون اینکھ تفاوتھای ساختاری کشورھای مبداء این الگوھا راباوضع موجود ما انچنان ک

   تبعیت مینمایند .، گرفتھ شوددرنظر 

 لھ ازدراین مرح ،فعال" -ھای اقتصادی ما فعالیت ودرعمل واقعدر – : شھرنشینی ما میگوئیم   

 - معیتیھای ججمعدرتھا بھ استقرارجمعیت وفعالیت گرایش، ساختاری عمده اش ویژگی ، ان تحقق

رسش پ باتوجھ بھ گرایش فوق ، اکنون . است -شھری تھران شھرھا وبویژه منطقھ کالنکالندر

 وتغییراین مرحلھ از» ذاتی«ی کھ شاھد ان ھستیم ،تمرکز گرایش بھ قابل طرح این استکھ : ایا

 ت یاھس ، جریانروند شھرنشینی در ھای ساختاریویژگی، انھم با توجھ ببخش شھری  تحوالت

نی برچھ اگرھست ، مبتاما نیست ؟  چرا ،اگر نیست باید بگونھ مستدلی مشحص گردد نیست ؟ 

 رایشگ با »تقابل« طریقانھم از ، مورد بحثتمرکز ل دفاعی چاره ان ,, جلوگیری,, ازمنطق قاب

توسعھ  گرایشھای این مرحلھ ازبا » تقابل «مبتنی برچھ منطقی یا اینکھ :؟ است  درجریان ھای

نی شھرنشی  - ! ءقابل اجتناب غیرعمال" -گرایشھای  این با» تعامل« ھدایت اگاھانھ وجای  ما،

 خشھای اقتصادباکثربل با ا، تقکشور» روند توسعھ«باتقابل درواقع  انھم گرفتھ است ؟معاصرمارا

مقبول کزحال چھ این تمر .با ھدف تمرکززدائی اعمال میشود میدانیم ، قابلی کھت است .  یشھر 

 گرم؟  اما نتیجھ عینی ان تاکنون چھ بوده ؟ جزتشدید معضالت پیش رو! باشد  مقبولویاغیر

 ای کشوربعضی کالنشھرھوحتی  قریب بھ اتفاق کالنشھرھای جھان پیرامونی  اکثریت امروزه ،

با » ابلتق«درھا این کالنشھرال کدام یک ازح؟ مواجھ نیستند تمرکزی چنین با ،ھای پیشرفتھ

شھرجھان ک کالنی، نیست بعنوان نمونھ بھتر ؟ ندارا ه بجائی برده  بتمرکزی روگرایش چنین 

 دراثر ، کھ بفرض -البتھ اگرچنین کالنشھری وجود داشتھ باشد  – محال توسعھ را نام ببریدر

 نند ،آخواھان ھم شناسان ما رکا، کھ ھمواره برخی از د بحثمور ھای کذائیاعمال جلوگیری



 جز یت ھاوایجاد محدود بلاین تقا .دنباشنشده حاشیھ نشینی  مشکالت بویژه حجمافزایش  موجب

 : بفرضبعنوان مثال و ؟حاصل دیگری داشتھ است واقعا" عمومی کشورامرتوسعھ راختالل د

پیش کھ  ، تھران کیلومتری 120عاع شخارج از بھ ستوری واحدھای تولیدیود انتقال اجباری

امد را دریرمالحظات زیست محیطی بھ اجبیشتردرتھران وسا انقالب باھدف جلوگیری ازتمرکزاز

ھم  کھ،  تجمع جمعیتیاز ناشی صرفھ ھایاز انتقال داده شده ، واحدھا نمودنمحروم جز، تاکنون 

 ان وھای زندگی روزمره کارگرنیازمندیبھ رفع کمک  ھمو روند تولیدی انھاتسھیالت در شامل

،  ی ایکھ، فعالیتھای صنعت انھم؟ استدیگری داشتھ  حاصل ؛د وا میشاین واحد ھوسایر کارکنان 

 درصد 90صنایعی کھ بیش از  ! یندآباید بھ حساب  جزئی ازعملکردھای پایھ شھرتھرانبھرحال 

ھ شان عتوس ءتا گذرازاین مرحلھ، "یعنی دستکم  فعال – اند کارگاھی مرحلھ تولید شان ھنوزدر

ان فاقد صد درصد شحتی صنایعی کھ   - دارندا" بھ صرفھ ھای ناشی ازتجمع جمعیتی نیازدشدی

این جھان پررقابت ، میباشند .قابل رقابت در  »تیراژتولید «داقلح  

یش از ازپ بھ اصطالح جھت تمرکززدائی ، کھ مبتنی برتوھمی ءھایاین چنین ھدف گیریبنابر     

 ھموھمانگونھ کھ شاھدیم ھم صاحبان این واحدھای صنعتی  ؛ اند امدهبھ اجرا در انقالب تاکنون

 ، ھک این بوداگرغیراز ! مینمایدبا مشکالت عدیده ای مواجھ  کارکنان این واحد ھا راکارگران و

ن نمی نشامقاومت  ، دستوریومقابل چنین انتقال اجباری اینھمھ در ، ازانقالب تاکنونپیش  از

!دادند   

چون .  ". .گفتھ اند :   محترمی مسئول، ، میدانیم ی ئبرداشت ھا چنیندیگرازبعنوان نمونھ      

میلیون  ٣بھ  ھزار نفر ٨٠٠دادیم جمعیت مشھد از یک میلیون و آن زمانی کھ نباید اجازه می

ھ "چمثال : رمائیدخوب، بف ". . و وضع بدین صورت در امد. نفر افزایش یابد، کاری نکردیم 

انجام شھر تافزایش جمعیی ازجلوگیر برای میتوانی ھ کارچ؟ ویا اصوال"میتوانستیم بکنیم کار

   .کاھش یافتشھرجمعیت  رشد درصد تھراندر ! انجام شد تھراندرکھ  ھمان کاریحتما" ؟ داد

ی بررسھرچون در .ھ محدوه شھرتھران نیستتوجھ بھ اینکھ تھران فقط منحصرب با البتھ  (



ھری منطقھ کالنشمحدوده شھرتھران  بجایباید  درباره وضعیت تھران واقع گرائی ارزیابی و

  ونھ منطقھ کالنشھریتھران درمحدوه شھر صد رشد جمعیتیخوب کاھش در) انرا درنظرداشت

رید خو اجاره بھای »نجومی«افزایش دراثر، ھمانگونھ کھ ھمگان شاھدند؟  تحقق یافتچگونھ ان 

 ی باھدفسیاست گزاریھای شھرنتیجھ در، وبھ میزان زیادی بیشتر لطفکھ انھم ب شھر،در مسکن

 ونتیجھ صل، حا کھنکردید  کاری عملشما در واقعیت این استکھ : گردید !,,تمرکززدائی,, میسر

اقدام با نده ، کن محدود ھایا سیاستب امابیانجامد ! ت شھرمشکال تعدیل دستکم  ویا رفعھ بکارتان  

 ب بیشتردرنتیجھ تھران قادربھ جذ راکم فروشی عرصھ رابطورکامل بھ سوداگران سپردید !تبھ 

 اردیو دین پشت، تازه وار ن کم درامد خود نشدهبخشی ازشھرونداجمعیت ویا حتی ماندگاری 

ذا ل .گردیدندطرد  شھرھم ازان مقیم امدالیھ ھای کم دربرخی از .، حاشیھ نشین شدند  هشھرماند

تعداد بعد چھ شد ؟  ، خوبواقعیت غیرازاین است ؟   کاھش یافت.ھرجمعیت شرشد  درصد

پدیده . تھران با  رسیدواحد  ھزار 500تا  400 ، 300 ،200 بتدریج بھی خالی شھرھاواحد

د جمعیت بود کھ رشن وفیق قابل تحسینی !نین تواقعا" با چ . گردیدمواجھ  »طردشھری«نامیمون 

 ورای شھرھ رئیس پیشین شرشد حاشیھ نشینی بگفتدرعوض  ؟فت دو درصد کاھش یامرز تاشھر

را موفقیت انوکھ بتوان بھ ان بالید اکنون منصفانھ : این توفیقی است  !صد رسیددر 12بھ  تھران

 بیشرشھرھای بزرگ کشو، امروزه درسئولین مکھ بگفتھ مکرراین بھترازچھ توجیھی ؟ خواند 

تا  400ازاین شمار تھران سھم . خالی وجود دارد واحد مسکونیمیلیون وششصد ھزار یک از

الی واحدھای مسکونی خھزارواحد است . حال واقعیت این نیست کھ بموازات افزایش تعداد  500

؟  ه استمیزان جمعیت حاشیھ نشین افزوده شدبر ، ھمان سرعت و نسبتھمان ، ھمان درصد  با

حاشیھ  -واحدھای مورد نیازانھا  ایا . ھ نشین داردوتھران ھم اکنون قریب بھ دوملیون حاشی

این تشابھ  ،حتما"!؟  است نشدهبرابرشھرواحد خالی ھزار 500تا  400 ھم اکنون با -نشینان 

 ر د واحدھای مسکونی خالیبرشماروزر ھبروز ازیک سو : میگوئیم  ؟! است اتفاقی نسبت ھا

ایا این  .ابدافزایش مییشینان ن ھحاشیشمارباھمان سرعت ونسبت میشود وازسوی دیگر افزودهشھر



را این رم محتمسئولین  . پس چرادنخوب اگرارتباط دارد؟ندارنباھم  رابطھ ای .جریان اتفاقی است

 ؟قبیچھ عواو چھ بھا با اما ؟یافتھ است کاھش جمعیت شھر شدر درصدچون ؟ ندنوفیق خود میدات

ھ نشین چون جمعیت حاشیفت : بھ بھای دورقمی شدن درصد رشد حاشیھ نشینی ! شاید بتوان گ 

بطی ر میگذرد بھ انچھ درشھرشان  وضعیت ، ان ساکن ھستندازبیرون  وعمال"یوارشھرپشت د

,,مھاجرت  بھ اصطالحیا اینکھ منتظرید انھا درقالب   شاید نداشتھ باشد !؟بااین حساب  کھ ندارد !

؟گردند !باز,, بھ روستاھا  معکوس!  

 امعووحتی میلیونی واحد ھای مسکونی خالی درکالنشھرھای ج چند صدھزاریافزایش شمار     

 500ران تھاگرفقط منحصربھ کالنشھرھای ما نیست . است .ھمھ گیر"، امروزه تقریباینپیرامو 

 ودرھزار 380حدود در برزیل  درسائوپائولو فرض ،بواحد مسکونی خالی دارد ، این شمارھزار

 ماراین ش چینکشورجامعھ شھری  رکلاست !  ود دواحمیلیون ودویست ھزار قاھره بیش از یک

ویت است ! حال پرسش این استکھ اولرسیده  واحد مسکونی خالی میلیون 60 بیش از ھم اکنون بھ

 موجبرتبا"مگفتھ ، پیشا با توسل بھ توھماتیکوشش درکاھش این شماراست ؟  یدرچنین وضعیت

  ؟ شدان  شمارافزایش  

ھا  یکی ازویژگیھای مھم توسعھ نیافتھبل مشاھده است این استکھ : ، انچھ قا اما درعمل       

اری ،  یھ گزبھ واحد مسکونی خالی، جھت گرمی بازاروتشویق بھ سرمااین عرصھ گوئی نیازدر

ذخیره  »فوق«بعلت وجود  - است ! ازانجا کھ کالنشھرھای کشورھای توسعھ نیافتھ زمینھ این در

د گرایش بھ این دارن. دولت ھا ھمواره  اندازبیکاران مواجھ  ھمواره باخیل عظیمی -نیروی کار 

 عیتی ،چنین وضاران مشغولیتی را ایجاد نمایند. دربرای این بیک، بھر نحوی کھ ممکن است ، 

م شیوه تحقق انھم چش !بوده است شھری رونق درساخت وساز دره مشکل گشای نھائی ایجاھموا

ت . اسھنابرابریوسایر ، تشدیدرانت درشھرسازیلیواحد مسکونی خاھزارپوشی ازوجود صدھا 

:  م اینکھمداو تبلیغ ومصنوعی مسکن ایجاد کمبود واقع در ویا با این چشم پوشی ، بنوعیچون 

  موجب ! متقاضیان با سھولت بیشتر مالک مسکن خود خواھند شدشود اگرعرضھ مسکن بیشتر



راین دذینفع ھای ، انبوه سازان وسایربفروشھا  ناخواستھ تسھیالت برای بسازو، فراھم اورن 

.  میشوندبخش   

 یمنطقھ ھای کالنشھردر پی انتگراسیوندر ،توسعھ حالدر کالنشھرھای جھاناغلب امروزه     

 دن جامعھقطبی ش :مشکالتی چونل نتیجھ تعدیودر شھرھای بزرگ یکالنشھر، تقویت نقش شان 

.  نددرجامعھ شھری ھستدیگرای مشابھ طرد شھری وعارضھ ھ ،حاشیھ نشینی،جدانشینیشھری ،

 مشکالتایرفزایش بی بدیل حاشیھ نشینی وسا موجبیمان  ھاگزاریوسیاست اقداماتکھ ما با حالیدر

 اخیر کاھشو شھرسازی نوشتھ ای تحت عنوان :این مسئلھ درھمین سایت ، در !؟شده ایم پیش رو

     شده است.مطرح  ،  تھران» شھر«درصد رشد جمعیت     

دھھ ھای اخیرموجب مھ جانبھ بھ مجموعھ عواملی کھ دربدون توجھ ھ: اکنون باید پذیرفت     

وام وت نتیجھ داراھکاررشده اند ؛ واقعا" نمیتوان  شکل گیری وحاد شدن رانت درشھرسا زی ما

رعایت  ویاعدمنبود  سرگرم شدن بھ مسائلی چون شفاف سازی ،ایا   ؟باموفقیتی را مطرح نمود 

مال اعسپس  ،یا نبود این یاان طرح و، ضعف مدیریت سوءاستفاده ھا ، جلوگیری ازضوابط 

فتن رازدست ، جزجریان در یژگیھای ساختاری روندھایبا و» تقابل «تصمیمات دستوری، ودر

نون رحھائی کھ تاکبرنامھ ریزی وطدر؟  نتیجھ دیگری خواھد داشت  ، محدودھای بسیار فرصت

  ، شده استچندانی نتوجھ جریان ساختاری روندھای درویژگیھای ھ ب معموال" انجام شده چون

ون توجھ بد ،ھمھ اینھا . اما با یمناکام مانده ادستکم تعدیل مشکالت مذکور ررفع یادبھمین سبب 

پیش  ھ ریزی ھای شھری کلیشھ ایدرواقع نقد برنام ، وآسیب شناسی این ناکامی ھا ، نقد کافی

ھ برنام مرتبا" اساسی درانھاوتجدید نظر وریآھم بدون حد اقل نوپس ازانقالب کھ انقالب از

را داشت . انتظارگشایش چندانیاین زمینھ درنمیتوان  ، شده اند بازتولید وتکرارھای مذکورریزی  

ادامھ دارد           

  مھدی کاضمی بیدھندی         
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